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till landstingsfullmäktige Sörmland 
 
 
Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning. 
 
Den mediala uppmärksamheten kring upptäckten av könsstympande flickor i Östergötland har visat att 
könsstympning fortfarande förekommer. Eftersom invandring även sker från länder där könsstympning 
är utbrett måste vi samla våra gemensamma krafter för att förhindra och förebygga att dessa grymma 
övergrepp sker. Det är också viktigt att de verksamheter som möter drabbade unga flickor och kvinnor 
som blivit utsatta ser till att de får adekvat vård och hjälp. 
 
Det är olagligt sedan 30 år i Sverige och det betraktas som ett brott och kan ge upp till 4 års fängelse för 
den som utför stympningen, oavsett om det sker i Sverige eller i annat land. Det strider även mot 
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.  
 
Av en rapport från Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet 2011, framgår att 
kunskapsbristerna inom skola, socialtjänst och sjukvården fortfarande är stora när det gäller 
könsstympning. Könsstympade flickor och kvinnor kräver särskild varsamhet när de söker vård. Men 
inom hälso- och sjukvården finns fortfarande stora kunskapsbrister på området. 
 
Det finns flera studier bland hälso- och sjukvårdspersonal som visar att man har en brist på kunskap i 
ämnet. Vårdpersonal önskar mer kunskap om det här ämnet som det är väldigt tyst om. Det är ett 
tabubelagt ämne hos många vilket gör det svårt för flickor att berätta hur svårt de har det och vilket 
lidande de går igenom varje dag. Svårigheter att kissa, menssmärtor m.m. är vanliga besvär och 
komplikationer. 
 
För att förebygga könsstympning och att hjälpa de kvinnor som redan har utsatts för detta övergrepp är 
det viktigt att landstinget snarast utarbetar en handlingsplanför att stödja personalen i deras viktiga 
arbete att hjälpa dessa. Alla har rätt till en sexuell- och reproduktiv hälsa. 
 
Med stöd av ovanstående hemställer vi att landstingsfullmäktige beslutar  
 
att  utarbeta en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn och 

öka kunskapen i länet hos berörd personal 
 
att flickor och kvinnor som utsatts får adekvat vård och hjälp de har rätt till 
 
att i budget för 2015 avsätta erforderliga medel för att utveckla vården och 

omhändertagandet av de kvinnor som utsatt för könsstympning 
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